
يقققول البسملة عن الكل م الرحيم الرحمن الله بسم تعالى لله ا قال ثم 
"آيسسة وثمسسانون وثنتسسان مائسسة مكيسسة الصسسافات سسسورة:" المؤلققف

مكققي فهققو الهجققرة قبققل نزل ما فكل الهجرة قبل نزلت التي هي المكية
فقي نققزل وإن مقدني فهقو الهجرة بعد نزل ما وكل مكة غير في نزل وإن
وأتممسست دينكسسم لكسسم أكملسست (( اليوم تعالى قوله فإن وعليه مكة

وهققو وسققلم عليققه اللققه صققلى النققبي على نزلت ) التي) نعمتي عليكم
نزل ما أن والمدني المكي في القوال أصح هذا المدني من بعرفة واقف

 مكي قبلها نزل وما مدني الهجرة بعد
مسققتقلة اللققه كتاب من آية فإنها الرحيم الرحمن الله بسم البسملة أما 

علققى الفاتحققة  فققي حققتى بعققدها الققتي السققورة آيات من تحسب ل ولهذا
فققي الموجققود فققالترقيم هذا وعلى السورة من ليست أنها الراجح القول

فققي الموجققود الققترقيم فققإن الراجققح القققول خل ف علققى المصققاحف
أنهققا والصققحيح آياتهققا مققن آيققة البسققملة فيه عدت الفاتحة في المصاحف

آياتها من تحسب ل مستقلة آية فيها البسملة أن السور من كغيرها
لققم بققراءة سققورة فققإن بققراءة سققورة إل سققورة كققل قبل مذكورة وهي 

اذا بسقملة يتقدمها فل رحمقة والبسقملة بالسقيف نزلقت لنهقا قيقل ؟ لم
أن الصققحيح بققل بصققحيح ليققس هققذا ولكققن بسققملة قبلها يذكر أن يناسب

مققن براءة هل عليهم أشكل المصحف كتبوا لما عنهم الله رضي الصحابة
بينهققا فاصققل خطققا ووضققعوا البسملة فتركوا النفال من ليست أو النفال

نزلققت لققو أنهققا نعلققم ونحققن البسققملة يضققعوا أن دون النفال سورة وبين
الذكر نزلنا نحن (( إنا يقول الله لن لثبتت براءة سورة قبل البسملة

ذلققك في عنهم الله رضي الصحابة اجتهاد ) فيكون) لحافظون له وإنا
 السورة هذه أول في تنزل لم لكونها مطابقا أي للواقع مطابقا

أسماء من اسم بكل يعني الله بسم القائل قول فإن معناها حيث من أما
فيكققون مضققا ف مفققرد اسققم لن الله أسماء من اسم بكل قلنا وإنما الله

بل الله أسماء من واحدا اسما يعني الله بسم القائل قول فليس للعمو م
تبققدأ أنققك البسققملة هققذه عظمققة علققى يدلك وهذا الله أسماء جميع يعني

وجل عز الله أسماء من اسم بكل ومستعينا متبركا
فققإن بركتها حصول أجل من للمصاحبة والستعانة للمصاحبة فيها والباء 

حلل الذبيحققة صققارت الذبيحققة علققى ذكرت إذا ولذلك بركة فيها البسملة
صققار الوضققوء قبققل ذكققرت إذا نجسققة حرامققا صارت تذكر لم وإذا طاهرا

أن يققرى مققن قول على فاسدا الوضوء صار تذكر لم وإذا صحيحا الوضوء
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الراجققح القول ولكن الوضوء واجبات من أو الوضوء شروط من البسملة
ل"  اللققه رحمققه أحمققد المققا م لقققول سققنة أنهققا الوضوء في البسملة في

" إذا شسسيء الوضسسوء فسسي التسسسمية باب أي الباب هذا في يثبت
ذكر لقم وإن عنقه الشيطان طردت الطعا م على ذكرت الشقيطان فقإن ت

أي للمصققاحبة  البققاء نقول ولهذا بركة أنها المهم والشارب الكل يشارك
النسققان تعيققن لنهققا والسققتعانة البركة بالبسملة يصطحب المبسمل أن

مهماته على
اللققه غيققر بققه يسقمى ل وتعالى سبحانه بالله الخاص العلم فهو الله وأما 

مققألوه بمعنققى إله أن أي أجمعين خلقه على والعبودية اللوهية ذو ومعناه
أنهققا فققالجواب إلققه أصله أن قلت إذا الهمزة أين قائل قال فإذا معبود أي

اس مقن حقذفت كمقا الستعمال لكثرة للتخفيف حذفت أنقاس وأصقلها ن
وأخير أشر وأصلها وخير شر من وحذفت

أسققمائه مققن اسم كذلك والرحيم الله أسماء من اسم فهي الرحمن أما 
ولهققذا الفعققل باعتبققار والرحيم الوصف باعتبار الرحمن أن بينهما والفرق
واسعة تعالى الله فرحمة السعة على الدالة الصيغة بهذه الرحمن جاءت
ونقسققم خلقققه إلققى رحمتققه الموصققل فهو الرحيم وأما شيء لكل شاملة

الرحمققن أمققا وخاصققة عامققة قسققمين إلققى الرحيققم اسققم باعتبار الرحمة
(( فإن تعالى قال كما واسعة رحمة ذو لنه أي عا م فهو الوصف باعتبار

) ) واسعة رحمة ذو ربكم فقل كذبوك
والمجققرور والجققار ومجققرور جققار علققى مشققتملة ترون كما البسملة هذه

الجققار عامققل أن أعنققي بققالمتعلق المسمى وهو عامل من له لبد معمول
متعلققق والمجققرور الجققار مثل فيقال بالمتعلق يسمى الذي هو والمجرور

يقققدر فعققل البسققملة متعلققق العلم أهل قال ؟ البسملة متعلق فأين بكذا
تقققدير كققان تتوضققأ أن تريققد كنت فإذا مادته في به للمبدوء موافق متأخر

باسققم تقديره كان تقرأ أن تريد كنت وإذا أتوضأ الله باسم المحذو ف هذا
لسسم ( ومسسن وسققلم عليه الله صلى النبي قال فقس هذا وعلى أقرأ الله

اللققه باسققم ذبحققت يقققول يعني الفعل  فقدر) الله باسم فليذبح يذبح
شققرط بققدون الفعققال كانت ولهذا العمل في الصل لنه ؟ فعل قدر لماذا

والصققفة المفعققول واسققم الفاعققل اسققم بشققروط إل تعمققل ل والسققماء
 ذلك وغير المشبهة

مققن وثانيققا اللققه ببسم بالبداءة تيمنا الول الوجه وجهين من متأخرا وقدر
والحصققر الختصاص يفيد المعمول عن العامل تأخير لن الختصاص أجل
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فققأنت المقصققود علققى وأدل أخص لنه مادته في به للمبدوء موافقا وقدر
بسم قدرت مما أخص هذا كان أتوضأ الله بسم وقلت تتوضأ أن أردت إذا

الجواب البسملة في العامل نقدر كيف سئلنا إذا حال كل على ابتدئ الله
وضققوءا الضققمير كققان إذا مادته في به للمبدوء موافقا متأخرا فعل نقدره

  وهكذا أدخل قلنا دخول أقرأ قلنا قراءة أتوضأ قلنا
آخره ) إلى) زجرا فالزاجرات صفا (( والصافات وجل عز الله قال

بصققيغة معظققم شاكر- بذكر –الشيء تأكيد والقسم قسم حر ف هنا الواو
يفيققد أنققه القسققم فائققدة هققذه الشيء تأكيد فقولنا القسم هذا مخصوصة

أؤكققد كمققا هققذا أؤكققد أننققي يقول المقسم كأن وجهه معظم بذكر التوكيد
أمققر على إلى عندي العظيم بهذا أحلف أن يمكن ول به المحلو ف عظمة
القسم صيغة هي مخصوصة بصيغة وقولنا مؤكد

والبققاء اسققتعمال أكثرهققا فققالواو والتاء والباء الواو ثلثة القسم وحرو ف 
على وتدخل وحذفه الفعل وجود مع بها يحلف الباء أن يعني صيغة أكثرها

أو القسققم أدوات أعم فإذن الواو من أخص والتاء المضمر وعلى الظاهر
الفعققل وجققود مققع تسققتعمل لنهققا الباء للستعمال بالنسبة القسم حرو ف
كقذا لتفعلقن بقالله فتققول حقذفه ومقع كقذا لتفعلقن بقالله أحلقف فتققول

المضققمر السققم ومققع بققالله أحلف مثل الظاهر السم مع أيضا وتستعمل
علققى البققاء دخلققت فهنققا قققدير شققيء كققل لعلققى أحلققف وبققه الله إن مثل

ول الظققاهر علققى إل تدخل ل لكنها استعمال أكثرها فهي الواو أما الضمير
وتختققص بالظاهر وتختص استعمال أقلها هي التاء القسم فعل معها يذكر
" ورب للسسه والتسساء"  مالققك ابن قال ورب الله وهي معينة بأسماء أيضا

لفعلققن تققالرب أو كذا لفعلن الكعبة ترب وتقول كذا لفعلن تالله فتقول
فهققي إذن القسققم فعققل معهققا يذكر ل ؟ ل أو القسم فعل معها ويذكر كذا

)) صسسفا الصافات((   قسققم حققر ف هنققا الققواو طيققب استعمال أضيقها
الصافات تجر القسم حرو ف لن القسم واو بالواو مجرور اسم الصافات

علققى القائمققات الشققياء يعني الصافات في فالمعنى مراد ولها معنى لها
يسمى مستقيم واحد خط على يقو م متعدد شيء كل مستقيم واحد خط

) يعنققي) صسسفا سسسبيله فسي يقسساتلون الذين يحب الله (( إن صافا
للصافات المعنى هذا مستقيم خط على

باعتبارهقا وأنثققت الملئكققة المؤلققف قققال بقه المراد ؟ به المراد  ما لكن 
تققأنيث أي الشققتباه بهققذا الزائغققون أخققذ وقد مؤنث والجماعات جماعات
ل ولكققن التققأنيث بصيغة تذكر ولهذا الله بنات الملئكة إن وقالوا الملئكة
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الملئكقة ذكقر تعقالى اللقه فقإن والتشقبيه التلقبيس بقاب من هذا أن شك
يقققل ) ولققم) ربهسم بحمسسد يسسسبحون (( والملئكسسة المققذكر بصققيغة
لن جماعققات باعتبارهققا الملئكققة أنثققت حال كل على ربهم بحمد يسبحن
وظيفققة لهققا جماعققة كل مختلفة جماعات والسل م الصلة عليهم الملئكة

والركققوع التسققبيح مققن للققه الخاصققة العبققادة وظيفتهققم مققن فمنها معينة
ملئكققة آد م بنققي بحفققظ موكلققون ملئكققة ومنهققم ذلققك وغيققر والسققجود

مققا منهققا أخققرى بأشياء موكلون وملئكة وكتابتها أعمالهم بحفظ موكلون
 نعلم ل ما ومنها نعلم
نقور مقن خلققوا غيققبي عققالم أنهققم فققالجواب الملئكققة من قائل قال فإذا

ل وجققه أتققم علققى بهققا فقاموا طاعته في وتعالى سبحانه الله واستعبدهم
التعريققف هققذا قائققل قققل فإن يؤمرون ما ويفعلون أمرهم ما الله يعصون

جبريل رأى وسلم عليه الله صلى النبي فإن ترى قد الملئكة أن عليه يرد
يققأتي وأحيانا الفق سد قد جناح ستمائة وله عليها خلق التي صورته على

نققادرا كققان ومققا النققدرة سققبيل على هذا أن فالجواب بشر بصورة جبريل
له ليس العلماء يقول كما والنادر التعريف يبطل ول القاعدة يخر م ل فإنه
حكم

تصققف المؤلققف قققال بالصققافات توصققف الملئكققة كققون وجققه مققا طيب 
الصققافات هذا به تؤمر ما تنتظر الهواء في أجنحتها أو العبادة في نفوسها
يصققفون أو لها تهيئها يعني للعبادة أنفسها تصف لنها الملئكة بها وصفت

وإنسا الصسسافون لنحسسن (( وإنسسا تعققالى الله قال كما وجل عز الله عند
كما به تؤمر ما تنتظر الهواء في أجنحتها تصف ) أو) المسبحون لنحن

ويقبضن صافات فوقهم الطير إلى يروا (( أولم تعالى الله قال
أنققه يقققال تتحققرك ل هكققذا أجنحتققه ضع وقد الهواء في كان إذا ) فالطير)

هققذه أن يحتمل ؟ ماذا أو للشك أو للتنويع هنا أو قائل قال فإذا نعم صا ف
قققولين بين للتردد يعني للشك أنها أو وهكذا هكذا تصف أنها يعني للتنويع

للملئكققة وصف هذا لن أحسن الول المعنى ولكن المفسرون بهما قال
مققا تنتظققر الهققواء فققي أجنحتهققا تصققف وكذلك للعبادة أنفسها تصف فهي
 به تؤمر

فالموصققو ف إذن تسققوقه أي السققحاب ) تزجر) زجرا (( فالزاجرات 
أي السسسحاب " تزجسسر وقققوله الزاجققرات هققن الصققافات واحققد شققيء

الملئكققة لن الملئكققة زجققر مققن المثققال سققبيل على هذا " لعل تسوقه
تزجققر مققوته عنققد الكققافر الميققت تزجر وكذلك تسوقه أي السحاب تزجر
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تزجققر لعلهققا أيضققا وكققذلك الخبيثققة النفس أيتها اخرج تقول لتخرج نفسه
وكيققف الملئكققة ؟ مققن بالزاجرات المراد أن المهم نعلمها ل أخرى أشياء
النفققوس وزجققر السققحاب زجققر منها أوجه عدة لهذا نقول ؟ زاجرة كانت

أي فالتاليات  تزجره أن به الله يأمرها مما ذلك وغير الموت عند الكافرة
فالتاليات((  قققوله التاليققات معنققى من مصدر ذكرا يتلونه القرآن قراء
التاليققات فقققال الول الموصو ف عن الوصف بهذا المؤلف )) عدل ذكرا
ا المقراد إن قيقل ولقو التاليات النفوس أي القرآن يقرءون الذين يعني به

إنها (( كل تعققالى اللققه قال كما القرآن تتلوا الملئكة لن أيضا الملئكة
مطهسسرة مرفوعسسة مكرمسسة صسسحف فسسي ذكسسره شاء فمن تذكرة
نجعققل أن فيمكققن القققرآن تتلوا ) فالملئكة) بررة كرام سفرة بأيدي

 طيب للملئكة ؟ لمن كلها الثلثة الوصا ف هذه
؟ يصلون أنهم على دليل للصفو ف الملئكة تسوية : هلالطالب 

إل أصسسابع أربسسع موضع من ( ما الحديث في جاء كما نعم : أيالشيخ
أو راكع أو لله قائم ملك وفيها

) ساجد 
:...؟الطالب 

غيرهققا أوفققي الصققلة في أنها يحتمل الحديث في الذي : وصفوفهاالشيخ
. والتعظيم للتسبيح يصفون الصلة ايضا

:.....الطالب
ذلققك فققي ترددهم نقول نعم للصل يردون النسيان مسألة أبدا : لالشيخ

إذا لنه الفاصل يجعلون فلماذا تنزل لم بأنها التزمتم إذا قائل قال لو لنه
مققن هققذا النفققال سورة بقية براءة بأن نجز م أن لز م تنزل لم بأنها جزمنا

زدنققا ول الكتققاب مققن شققيئا نقصققنا ما نحن الن يقولون هم الحتياط باب
وارد والنسققيان كققذلك المققر يكققون أن من خوفا احتطنا أنا هنالك ما غاية
. تنزل لم أنها جزما نجز م تذكر لم كونها لكن

:... الطالب
وقوة بشدة بكلمي نهرته يعني زجرته نهره الشيء زجر :لالشيخ

:... الطالب
وت هقو الرعقد أن من ورد ما على بناء لنه : ربماالشيخ يزجقر الملقك ص

. السحاب
جققواب ) تجققد) لواحسسد إلهكم (( إن الرجيققم الشققيطان من بالله أعوذ

. هنا القسم
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الرحيققم الرحمققن اللققه بسققم الرجيققم الشققيطان من بالله : أعوذ الطالب
إلهكسم إن ذكسرا فالتاليسات زجسرا فالزاجرت صفا (( والصفات

إنسسا المشسسارق ورب بينهمسسا ومسسا والرض السماوات رب لواحد
مارد شيطان كل من وحفظا الكواكب بزينة الدنيا السماء زينا

دحسسورا جسسانب كسسل من ويقذفون العلى المل إلى يسمعون ل
ثاقب شهاب فأتبعه الخطفة خطف من إل واصب عذاب ولهم

(.(
(( والصسسافات تعققالى الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذالشيخ
) إلققى) لواحسسد إلهسسك إن ذكسسرا فالتاليات زجرا فالزاجرات صفا
 ؟ ال خ المكي هو فما والمدني المكي عن أمس تكلمنا آخره

: ...الطالب
ومققا مكققي فهققو الهجرة قبل نزل ما رجحناه الذي ولكن قول : هذاالشيخ

مكققة فققي نزلققت آيققة المنان عبد يا تحفظ هل طيب مدني فهو بعدها نزل
؟ الهجرة بعد

عليكسسم وأتممسست دينكم لكم أكلمت (( اليوم تعالى : قولهالطالب
والنققبي الققوداع حجققة في نزلت))  دينا السلم لكم ورضيت نعمتي

. عرفة في راكب وسلم عليه الله صلى
التشققريق أيققا م فققي نزلت النصر سورة أن ذكروا وكذلك : أحسنتالشيخ

ال خ البسققملة إن وقلنا البسملة عن أيضا تكلمنا أعلم فالله منى في وهو
العراب حيث من المتعلق المعنى ومجرور جار على تشتمل

: ...محذو ف...الطالب 
تتوضققأ أن أردت إذا فيمققا تقققدره كيف طيب للمقا م مناسب : اسمالشيخ

 ؟ فسميت
: ...الطالب
 ؟ فعل قدرناه لماذا تما م أتوضأ الله : باسمالشيخ

 بشرط إل يعمل فل السم أما العمل الفعل في الصل : لنالطالب
بل يعمقل ولقذلك العمقل فقي الصقل هقو الفعقل لن العمقل : فقيالشيخ

طيققب السققم بخل ف العمققل فققي الصققل هققو الفعققل لن بخل ف شققروط
طيققب السققم على يدل العامل تأخير لن لسببين ؟ متأخرا قدرناه ولماذا

الله ؟هداية والرحيم الرحمن بين الفرق ما
الكفققار وعلى المسلمين على الدنيا في الرحمة عمو م : الرحمنالطالب
... المسلمين على الخرة في الرحمة خصوص هو والرحيم
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أريده ما لز م من وهو جيد كل م أنه لشك : هذاالشيخ
 موصو ف والرحيم صفة : الرحمنالطالب
الصققفة بالصققفة الرحمققن اتصا ف به المراد يعني صفة الرحمن : لالشيخ

اللققه هدايققة قققال وكمققا المرحققو م إلققى الرحمة إيصال وهو الفعل والثاني
خاصة بالمؤمنين الرحمة لن خاص والثاني عا م الول أن المتعلق باعتبار
 بالعمو م فهو بالكفار أما بالخرة
: ...الطالب
العمو م في ذكرها : هو الشيخ

: ...الطالب
المققراد مققا  فهققد والخققرة الققدنيا فققي أيضققا تكققون ربمققا نعققم : أي الشيخ

 ؟ بالصافات
: ...الطالب
 ؟ الصافات معنى وما طيب به تؤمر ما : تنتظر الشيخ

مستقيم صف :... علىالطالب
صققف ومنققه صققفا يسققمى متسققاو مستقيم صف على الوقو ف : ل الشيخ

وبيققن المعنققى بيققن فققرق هنققاك إذن طيققب وغيققره الجماعة في المسجد
عليه دل ما المعنى المراد

:... الطالب 
بيققن فققرق هنققاك تثبققت ل هققذه الكلمققة عمومققا عليققه دل مققا ل : ل الشيخ

باللفظ المراد وبين المعنى
  مستقيم خط في الصف هو : المعنىالطالب 

بالمراد وأحيانا بالمعنى أحيانا يفسر القرآن كل هذه الية ما : ل الشيخ
اللغة : باعتبارالطالب 

مققرادا كان وما معنى فهو اللغة باعتبار اللفظ عليه دل ما : صحيح الشيخ
العربيققة اللغققة حيث من الصافات إلى نظرنا لو فمثل المراد فهو للمتكلم

وأمققا وغيرهققا للملئكققة ، للملئكققة هو ما صف هو ما لكل وصف أنها لقلنا
 ؟ الصافات أنث لماذا طيب الملئكة فهو المراد

. جماعات : لكونها الطالب
خققاص عمققل لها جماعة كل جماعات لكونها صح جماعات : لكونهاالشيخ
 طيب

 أحمد زجرا الزاجرات
: الملئكة الطالب 
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؟ بالزاجرات وصفت لماذا : الملئكةالشيخ 
: ... الطالب 

التاليققات طيققب قبضققها عنققد الكفققار أرواح وتزجر السحاب : تزجرالشيخ
 ايش اسمك ذكرا

: نوحالطالب
؟ ذكرا بالتاليات المراد ما نوح يا يل : نوحالشيخ 
: ... الطالب 

آخر قول  : فيالشيخ
: ... الطالب 

 الن الدرس نبدأ الملئكة من أعم : فتكونالشيخ
التاليققات معنققى مققن مصققدر ذكققرا والتاليققات اللققه رحمققه المؤلققف قققال 

التاليققات معنققى مقن مصققدر أنهققا علققى ذكققرا أعققرب الله رحمه فالمؤلف
وقققد اللفظ من يكون قد المصدر أن وهي نحوية فائدة هذه من فاستفدنا

مققن كققان وإذا معنققوي مصققدر فهققو المعنى من كان إذا المعنى من يكون
معنققوي مصدر فجلوسا جلوسا قعدت قلت فإذا لفظي مصدر فهو اللفظ
لفظي مصدر قعودا قعدت

ذكققرا الققذاكرات أصلها التاليات إن المؤلف )) يقول ذكرا التاليات((  
الققذي ولكققن معناها من لها مصدر وذكرا الذاكرات بمعنى عنده فالتاليات

اسققم التاليققات لن للتاليققات مفعققول ذكرا وأن المؤلف كل م خل ف يظهر
بققه مفعققول وذكققرا بققأل محلققى لكققونه العمققل شققروط استوفى قد فاعل

القققرآن بالققذكر والمققراد الققذكر يتليققن اللتققي فالتاليققات يعنققي فالتاليققات
يققذكر ولنققه الققذكر أفضققل مققن فققإنه وجققل عققز لله ذكر لنه ذكرا وسمي

ربه بنعم النسان يذكر ولنه ربه بأحكا م النسان يذكر ولنه بربه النسان
(( وإنه تعققالى اللققه قققال كمققا ورفعققة شر ف أي به عمل لمن ذكر ولنه
قققال كمققا يققذكره وهققو ويذكره صاحبه يعظ ) ولنه) ولقومك لك لذكر

وليتسسذكر آيسساته ليسسدبروا مبسسارك إليسسك أنزلناه (( كتاب تعالى الله
. تعيدونها الخمسة الوجوه هذه من ذكر ) فالقرآن) اللباب أولوا

:... الطالب
ن للقه ذكقر نفسقه هقو نفسه أيضا وهو الله وبنعمة مضى : لمن الشيخ م
الذكر أنواع أفضل

القسققم جققواب هققذه ) الجملققة) لواحد إلهم إن ذكرا (( فالتاليات 
خبرهققا اقققترن ولنققه القسم جواب في لوقوعها هنا النون كسرت ولذلك
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خبرهققا اقترن وإذا كسرها وجب للقسم جوابا إن وقعت وإذا لواحد بالل م
إن طيققب كسققرها وجب بالل م أحدهما معمول أو المؤخر اسمها أو بالل م
 إلهكم

كققل يشققمل عققا م أنققه الصحيح ولكن مكة أهل يا المؤلف يقول الخطاب 
مكية الية هذه لن مكة لهل يجعله أن المؤلف أوجب الذي لكن مخلوق

بمكققان العققا م المعنققى يقيققد أن ينبغققي ل ولكن مكة أهل هم والمشركون
بعمققو م فققالعبرة السققبب بخصوص ل اللفظ بعمو م العبرة كان وإذا نزوله
لواحققد النققاس أيهققا يعنققي إلهكققم أن فالصواب المكان بخصوص ل اللفظ
أي النفققراد علققى تدل أشبههما وما والحد الواحد له شريك ل يعني واحد

له شريك ل وجل عز أنه
يعبققد الققذي هققو والمققألوه مألوهكم أن مفعول بمعنى فعال إلهكم طيب 

عققن ينتهي وبتعظيمه الوامر بفعل النسان يقو م فبمحبته وتعظيما محبة
ل وجقل عققز فالله له شريك ل لواحد الناس أيها معبودكم إن إذن النواهي
أسقمائه فققي له شريك ول إلوهيته في له شريك ول ربوبيته في له شريك

؟ ربوبيته في له شريك ل أنه على بالدليل يأتي فمن وصفاته
:... الطالب 

عققن نتكلققم نحققن اللفققظ بهققذا آيققة احفظ ما لواحد ربكم إن : وين الشيخ
الربوبية

:... الطالب 
) السققماء) اللسسه إل إلسسه ل أنسسه (( فاعلم اللوهية طيب : نعم الشيخ

اللققه ) طيققب) البصير السميع وهو شيء كمثله (( ليس والصفات
  وتعالى سبحانه وصفاته وأسمائه وربوبيته إلوهيته في واحد تعالى

عطققف تكققن أن إمققا هققذه ) رب) والرض السماوات (( رب قال ثم
ورب والرض السققماوات رب هققو التقققدير محققذو ف مبتققدأ خققبر أو بيققان

الققذي وهققو والرض السماوات خلق الذي فهو ومدبر ومالك خالق بمعنى
تعققالى الله قال والرض للسماوات المدبر وهو والرض السماوات يملك
(( تعالى وقال والتدبير بالخلق انفراده ) وهذا) والمر الخلق له (( أل
 بالملك انفراده ) وهذا) والرض السماوات ملك ولله

القرآن بنص سماوات سبع وعددها معروفة وهي سماء جمع والسماوات
)) العظيسسم العسسرش ورب السسسبع السسسماوات رب مسسن (( قسسل
سققبع )) الرض مثلهسسن الرض ومسسن سسسماوات سبع خلق (( الله
الحميققد عبققد يققا قوله ففي القرآن ظاهر أما السنة وصريح القرآن لظاهر
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مثلهسسن الرض (( ومن قوله أراضين سبع أنها على القرآن ظاهر يدل
فققي السققماء مثققل الرض تكون أن يمكن ل لنه العدد في هنا ) فالمثلية)

مققادة غيققر ومادتهققا وأعظققم أوسع فالسماء وعظمتها سعتها في ول ذاتها
مثققل فصققريحة السققنة أمققا العققدد فققي مماثلة تكون أن يتعين إذن الرض

طسسوقه الرض مسسن شسسبرا اقتطع ( من وسلم عليه الله صلى قوله
السسسماوات رب((   نعققم) أراضسسين سسسبع مسسن القيامسسة يسسوم الله

شققك ل ؟ بينهمققا الذي فما بينهما ما ورب  يعني)) بينهما وما والرض
وعديلققة قسققيمة جعلققت أنهققا بققدليل عظيمققة مخلوقققات بينهمققا الققذي أن

من معنى مجرد هي ليس عظيما شيئا تكون أن فلبد والرض للسماوات
بيققن عظيمققة أشققياء هنققاك بققل والرض السققماء بيققن المسققخر السققحاب

بيقن فققإنه السققحاب منهقا نعققر ف وجقل عز الله آيات من والرض السماء
السققماء بيققن الشققمس والرض السققماء بيققن النجققو م والرض السققماء
فلسسك فسسي (( كل تعققالى الله لقول والرض السماء بين القمر والرض

) ) يسبحون
الرابعققة السققماء فققي الشمس أن من سابقا الفلك علماء عن اشتهر وما

ماء فقي والقمر السقماوات فقي والمشقتري وزحقل وعطقارد القدنيا الس
الترتيب هذا على وهي الخرى

القمار بعطارد فتزاهرت   شمسه من مريخه شرى زحل 
 الدنى إلى العلى من مرتبة سبعة ؟ هذه كم 

القمار بعطارد فتزاهرت   شمسه من مريخه شرى زحل
مريخققه السادسققة في المشتري شرى السابعة السماء في زحل أعلها 

فققتزاهرت الرابعة في الشمس شمسه من الخامسة السماء في المريخ
الققدنيا السققماء فققي القمققار الثانية السماء في بعطارد الثالثة في الزهرة

لن الصققواب خل ف هققذا ولكققن سققابقا الفققك علماء عند المشهور هو هذا
ليسققت السققماء دون كلهققا والنجققو م والقمققر الشمس أن النصوص ظاهر

والقمر والرض السماء بين يدور فلك في هي بل السماوات في ملصقة
وشققاهده شققاهدناه كمققا فققوقه ما يكسف أنه بدليل الرض إلى أقربها هو

تحت أنه على يدل وهذا به فتغيب النجمة تحت من يمر تجده أحيانا غيرنا
الشققمس والسققحاب السبع السماوات بين ما نقول حال كل على النجو م
العلققم ويمكققن نعملهققا ل أمققور مققن نعم وغيره والكوكب والنجو م والقمر

)) أي المشارق ورب((  قققال منهققا كققثير شققيء علققى يطلعنا بعد فيما
قققال المشققارق قققال ومغققرب مشققرق يققو م كققل لهققا للشمس والمغارب
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قققول نظيققر مقققابله عققن المقابققل بذكر الكتفاء باب من فكأنه والمغارب
فققإن والققبرد )) يعنققي الحسسر تقيكسسم سسسرابيل لكسسم وجعل((  تعققالى

.  والبرد الحر تقي وشبهها القمص التي هي السرابيل
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